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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

  

Bilindiği gibi bir mıknatısın eş kutupları birbirini iter zıt kutupları 

ise çeker. Alt alta uygun şekilde konulmuş iki mıknatıstan biri 

manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle diğerinin üzerinde hiçbir 

yere temas etmeden havada durabilir. Bizimde oluşturmak 

istediğimiz sistemde bir yol güzergahı ve bu yol güzergahı 

üzerinde taşıma işlemini gerçekleştirecek bir kabin. Yol 

güzergahında kullandığımız raylarda elektromıknatıslar 

bulunmaktadır. Aynı şekilde oluşturacağımız kabin üzerinde de 

mıknatıslar yerleştirilecektir. Elektromıknatıs bir telin üzerinden 

elektrik akımının geçmesiyle oluşturulan manyetik alana sahip bir 

mıknatıstır. Tellerden akım geçmediğinde manyetik etki de 

ortadan kaybolur. Ya da akımın yönü kontrol edilerek mıknatısın 

kutupları değiştirilebilir. Bu mıknatıslar sayesinde kabin raylar 

üzerinde belirli yükseklikte ilerler raylarla temas olmadığı için 

sürtünme büyük ölçüde azaltılmış olur bu sayede daha hızlı ve 

güvenilir şekilde afet bölgelerine yardım ulaştırmamız 

mümkündür. 

Kullanacağımız mikrodenetleyiciyle kabinin güzergah üzerinde 

hangi noktalarda durup kalkacağını kontrol etmemizi sağlayacak. 

Kabinin önüne koyacağımız algılayıcıda rayların üzerine düşen 

kabinin ilerlemesine mani olacak her şeyi fark edip durması için 

düşünülmüş bir önlem. 

Özetlemek gerekirse manyetizmanın gücüyle yani mıknatısların 

birbirini itmesi çekmesiyle hareket ettirmek istediğimiz kabin afet 

bölgelerine yardım ulaştırmak gerekli tıbbi malzemeleri ve geri 



kalan birçok ihtiyacı karşılamak için düşündüğümüz hızlı ve 

güvenli taşıma sistemi.  

 

Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemiz ’in Ege bölgesinde İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, 

Aydın, Denizli Marmara bölgesinde Bursa, Bilecik, Yalova, 

Sakarya, İstanbul Doğu bölgesinde ise Van, Bingöl, Erzincan, 

Elazığ gibi şehirlerimiz fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem 

riski oldukça fazladır. Ülkemizde geçmişte yaşanan en yıkıcı 

depremlere örnek olarak 1939 Erzincan Depremi – (7.9), 2003 

Bingöl Depremi – (6.4), 2011 Van Depremi – (7.2) 2020 İzmir 

Depremi – (6.6) depremlerinide yaşadığımızı düşünürsek bu 

projenin önemi bizim için daha da artmaktadır. Depremler, yer 

kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan 

fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. 

Deprem sırasında insanların inşa ettiği yollar ve binalar yıkım bu 

yıkım ise geride bir enkaz bırakmaktadır. Bu yüzden 

depremzedelere enkaz altında kalan insanlara yardım etmek enkaz 

altından çıkan insanlarada tıbbi müdahaleyi en hızlı şekilde 

uygulamamız gerekmektedir. Bizim projemizde bu aşamada 

devreye girerek depremzedelere gerekli olan ihtiyaç malzemelerini 

ulaştırmamız için gereklilik haline gelmiştir. 

Ayrıca Covid19 salgını sırasında insanlar salgını yaymamak ve 

hastalanmamak için evden dışarı çıkamaz hale gelmiştir. Bu 

durumda insanlar market, giyim gibi temel ihtiyaçlarınıda evden 

dışarı çıkmadan bir şekilde karşılaması gerekti. İnsanlar bu sorunu 

e-ticaret sayesinde fazla temas olmadan internet alışverişini 

kullanarak çözdü. Oluşan bu sipariş yoğunluğu kargo trafiğini 

oldukça arttırdı. Bu sebepten dolayı kargo şirketleri’ de bu proje 

sayesinde oluşan bu sipariş trafiğine çözüm getirebilir. 

 



Çözüm 

Deprem, sel gibi başlıca afetlere en hızlı şekilde müdahale etmek 

için oluşturmak istediğimiz bir sistem. Ufukta beliren petrol 

kıtlığı, çevrede oluşabilecek araba kalabalığından uzak bir sistem. 

Afet bölgelerinde düşünülmesi gereken en büyük faktör zaman, 

en kısa sürede ulaşacak yardım ve ekipman malzemeleri birçok 

insan için hayati önem taşır. Bu projede bizimde amaçladığımız 

kullanacağımız manyetik levitasyon yöntemiyle hareket etmesini 

istediğimiz kabinin en hızlı ve güvenli bir şekilde afet bölgelerine 

gerekli yardım malzemelerini ulaştırmak.  

Asıl amaç Afet bölgelerine en kısa, güvenli bir şekilde ulaşım 

sağlayabilmek  

 

 

Yöntem 

Bu proje için ilham aldığımız sistem maglev trenleri oldu. Maglev 

trenlerini Çin’de insanlar ulaşım amaçlı kullanmaktadır. Biz ise 

maglev treni kadar karmaşık yapıda olmayan ama onun kadar hızlı 

ve güvenli bir acil taşıma sistemi oluşturmayı planladık. Maglev 

manyetik levitasyon sözcüklerinin kısaltılmasıyla elde 

edilmektedir. Maglev kavramı esasında çok uzak olduğumuz bir 



kavram değildir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini itmektedir, zıt 

kutupları ise birbirini çekmektedir. Alt alta uygun şekilde konulmuş 

iki mıknatısın biri manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle diğerinin 

üzerinde hiçbir şeye temas etmeden havada kalmasını 

sağlayabilmektedir. Oluşturacağımız taşıma sistemide bu ilkeyi baz 

almaktadır. Temelde kabinde ve raylarda kullanacağımız 

elektromıknatıslar kabini askıda tutup hem de hareket etmesini 

sağlayacaktır.  

Öncelikle raylara ve kabine yerleştirilen elektromıknatıslar bir 

manyetik alanlar meydana getirmektedir. Bu manyetik alanlar 

raylara döşenen basit metal akım ilmekleri ile etkileşir. İlmekler 

alüminyum gibi iletken maddeden yapılmıştır ve manyetik alan 

yakınından geçtiğinde, başka bir manyetik alan oluşturacak akımlar 

oluşturur.  

Raylara üç önemli görev için belirli aralıklarla üç çeşit ilmek 

döşenmelidir. Birincisi kabini yukarıda tutacak bir manyetik alan 

oluşturur; ikincisi kabinin yatay olarak dengede kalmasını sağlar. 

Yere yaklaştığında ya da merkezden uzaklaştığında daha fazla 

manyetik alan kullanılarak rayda kalması sağlanır. Üçüncü ilmek, 

alternatif akımdan oluşan bir itme sistemidir. Burada hem manyetik 

çekme hem de manyetik itme kullanılarak kabinin ray üzerinde 

ilerlemesi sağlanır. Köşelerinde 4 tane mıknatısın olduğu bir kutu 

düşünün, ön köşedeki mıknatıslar kuzey ve arka köşedekiler güney 

kutbu olacak şekilde kutuplandırılır. İlmek çalıştığında öndeki 

mıknatıslar çeken arkadaki mıknatısları iten bir manyetik alan 

oluşturur. 

Bu uçan mıknatıs sistemi pürüzsüz taşımacılık yapılmasını sağlar. 

Raylarda önlenecek sürtünmeyle hareketi çok daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebilecek maruz kaldığı tek sürtünme havadan kaynaklı 

oluşacak.  

 



 

 

 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Biz yukarıda ’da belirttiğimiz gibi maglev trenlerinin çalışma 

prensiplerinden                                                                                       

esinlendik. Çin’de insanlar bu sistemi ulaşım amaçlı araç olarak 

kullanmakta biz ise bu sistemi daha küçük boyuz ve güzergahta 

hareket eden kabin şeklinde kendi sorunumuza çözüm olacak 

şekilde tasarladık. Aynı zamanda kullanacağımız 

mikrodenetleyici sayesinde kabinin güzergahtaki konumunu 

takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek içinde 

kullanabiliriz. Mikrodenetleyici ise yolda önüne çıkacak engel 

gibi durumları kullanacağımız sensörler sayesinde takip 

edebilecektir. 

Bu proje sayesinde ülkemiz kendi geliştirip, ürettiği teknoloji 

hazinesine yeni bir yerli proje daha eklemiş olacaktır. Projede 

kullanılan malzemelerin olabildiğince yerli üretim olmasına 

dikkat edilecektir. Daha az enerji kullanılarak taşımacılık 

yapılacağı için ülke rezervine katkısı olacaktır 



 

Uygulanabilirlik 

Projemizin uygulanabilirliğini maddi açıdan 

değerlendirdiğimizde sistem yol güzergahını kurmak için 

kullanacağımız elektromıknatısların maliyetli olcağını 

düşünüyoruz. Ancak kurulduktan sonra periyot bakımlarında 

harcanan bir maliyet durumu kullandığımız cihazlar bozulmadığı 

sürece olmayacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 



Maliyet raporundaki malzemelerin adedi yol güzergahının 

uzunluğuna durumuna göre değişmektedir. Bu sebepten dolayı 

tam anlamıyla adet ve fiyat belirlemek mümkün değildir. 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlemiz afet bölgelerinde yaş fark etmeksizin ihtiyaç 

sahibi insanlardır. 

Bunun yanı sıra yukarıda belirttiğimiz diğer probleme çözüm 

olarak kargo şirketleri’ de kullanmaya başlarsa herkese hitap eden 

bir sistem haline gelebilir 

Riskler 

• Projemiz afet bölgelerinde olacağı için yol güzergahının zemin 

araştırılmasının iyi yapılması lazım. 

• İklimde meydana gelecek mevsimsel değişiklikler. 

• Elektromıknatısların ısınması. 

•  Sistemi kargo taşıma amaçlı kullandığımızda ise kargo sahipleri 

alım noktalarında yoğunluğa sebep olabilir. 

• Kargo takibinde kargo sahipleri varış süresi sorunuyla 

karşılaşabilir. 
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